Tiszakürt község Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2005.(X. 27.) rendelete
az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról.
Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 19. §. /2/ bekezdése alapján
az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
A Képviselő-testület Szociális Ügyek Bizottsága átruházott hatáskörben az alábbi
önkormányzati hatósági ügyekben dönt:
a./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást állapít meg a pénzbeli ellátások között.
b./ Dönt a lakásfenntartási támogatás megállapításáról.
c./ Dönt az ápolási díj megállapításáról s a díj összegéről, felülvizsgálatáról és annak
megszüntetéséről. 2006. január 1-től jegyzői hatáskör a szociális igazgatásról s szociális
ellátásról szóló, módosított 1993. évi III. törvény 43/B. § (1) bekezdésében foglaltak
kivételével,
d./ Dönt átmeneti segély megállapításáról, mértékéről, az átmeneti segély végleges, illetve
kamatmentes kölcsön formában történő megállapításáról.
e./ Dönt temetési segély megállapításáról.
f./ Megállapíthat méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultságot.
g./ Ápolási díj megállapítása, megszüntetése.
h./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása.
i./ Elemi csapás vagy más ok miatti lakáscélú támogatás megállapítása.
j./ Lakásfenntartási támogatás megállapítása.
2. §.
Tiszakürt Község Polgármestere átruházott hatáskörben az alábbi önkormányzati hatósági
ügyekben dönt.
a./ Megállapítja, módosítja, szünetelteti, megszünteti a rendszeres szociális segélyt, elrendeli a
közcélú munkavégzés teljesítését, évente felülvizsgálja a rendszeres szociális segélyre
való jogosultságot, elrendeli a jogtalanul felvett rendszeres szociális segély visszafizetését.
Rendszeres szociális segély megállapítása: 2006. január 1-től jegyzői hatáskör.
b./ Megállapítja, módosítja, a folyósítási feltételek megszűnése esetén megszünteti az
időskorúak járadékát, az időskorúak járadékának megállapítása 2006. január l-től jegyzői
hatáskör.

c./ Jogszabályban meghatározott esetekben elrendeli a köztemetést.
d./ Önkormányzati támogatás erejéig bejegyzett jelzálogjog törlése.
e./ Elemi károsultak segélyének megállapítása.
f./ Rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapítása: 2006. január 1-től kikerül az
önkormányzati támogatási rendszerből.
g./ Megállapítja az önkormányzati rendeletben meghatározott születési támogatást.
3. §.
(1) Jelen rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Tiszakürt Község Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló, többszörösen módosított 2/2000./II. 14./ önkormányzati
rendelete 6. sz. mellékletének III. pontja hatályát veszíti.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Tiszakürt Község Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 2/2000./II. 14./ önkormányzati
rendelete 7. sz. mellékletének második francia bekezdéséből hatályukat veszítik az 1., 2.,
3., 5., 6., 7., 11. pontok.
(4) E rendelet kihirdetéséről és közzétételéről az SZMSZ-ben foglaltak szerint kell
gondoskodni.
Tiszakürt, 2005. október 27.
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